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  תכנית שר החינוך להחזרה מדורגת ובטוחה של מערכת החינוך לשגרה

פקוד עם שמירת הנחיות משרד הכרח להחזיר את מערכת החינוך לת הבנה שיש – הרציונל

  הבריאות.

  שילוב של למידה פיזית ככל שניתן עם גיבוי של מערכת הלמידה מרחוק. – מודל ההפעלה

  הנחות מוצא 

 קבוצות אורגניות עם צוות אורגני 2יתחייב פיצול הכיתות ל .1

 הלימוד לא בהכרח יכלול את כל ימות השבוע –למידה לסרוגין  .2

  

  עקרונות התכנית

  גני הילדים

 ילדים בכל קבוצה) 15קבוצות אורגניות (בממוצע כ 2חלוקת הגן ל .1

 כל קבוצה תלמד פיזית בגן חצי שבוע, וחצי שבוע בלמידה מרחוק .2

 ילדים) 15(הצהרון יכלול עד  .16אפשרות להפעלת הצהרונים באותה מתכונת עד השעה  .3

  ג  –יסודי א 

 ילדים בכל קבוצה) 15קבוצות אורגניות (בממוצע כ 2חלוקת כל כיתה ל .1

 ו) –ית הספר (ייכנסו באופן קבוע למבני כיתות ד הקבוצות יחולקו בכל כיתות ב .2

 ה –הלמידה הפיזית תהיה בימים א  .3

 הפסקות בשעות שונות כדי למנוע מפגשים בחצרות וחשיפה נוספת. .4

(יחוייב תקציב ייחודי לטובת פיצול  16אפשרות להפעלת צהרונים באותה מתכונת עד  .5

 הצהרונים לקבוצות קטנות).
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   ח –ו / ד  –יסודי ד 

  ה –נשארים בלמידה מרחוק בימים א 

   חטיבה + כיתה י'

 הלמידה מרחוק תמשיך במתכונת הנוכחית 

 בגרויות –ב י" –א י"

 למידה מרחוקנשארים במקביל עם ה .1

, לפי סדר (באישור מיוחד תלמידים 10מרתונים הכנה לבגרות ייעשו בקבוצות של עד  .2

 )בסיכון, עולים, חינוך מיוחדנוער  –עדיפויות 

 יולי –הבחינות יתקיימו בחודשים יוני  .3

  תלמידים + משגיח בכל כיתה 15המבחנים ייערכו בקבוצות של עד  .4

  


